
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i 

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening 
 
 

Tid: onsdagen den 10 mars 2021 kl. 18:30–20:00 
Plats: via Zoom 

 
Närvarande: 
Stephan Borgehammar, ordförande 

P-O Bengtsson, hemsidesansvarig  

Christer Hjort, vice ordförande 

Ingmarie Thornberg, ledamot 

Anders Timberg, kassör 

Lars Ljungberg, suppleant 

 
 
§ 1 Mötets öppnande  

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 

§ 2 Val av justeringsman 

P-O Bengtsson valdes. 
 
§ 3 Dagordning 

En dagordning överenskoms muntligt vid mötets början. 
 

§ 4 Rapporter 

Anders meddelar att medlemsavgifter för år 2021 började inkomma redan i december. 
 
En artikel om Dalby kungsgård publicerades i Sydsvenskan den 27 februari med anledning 
av att kungsgårdens ägor har fått status av statligt byggnadsminne. Rubriken löd: ”Nu ska 
kungens hästhagar bli skyddade”. Artikeln gav kungsgården välkommen uppmärksamhet 
men gav felaktigt intrycket att klostret bara var en parentes i dess historia. Dessutom stod 
det felaktigt om klosterträdgården att ”den gamla kryddträdgården är bevarad”. Stephan har 
skrivit till journalisten Maria Sehlin och påpekat detta. Han har även funnit felaktigheter i 
beskrivningen av Dalby kungsgård på Statens fastighetsverks hemsida och skrivit till SFV 
om det. Han frågade då också när vårdplanen blir klar, men har ännu inte fått svar. 

 
§ 5 Årsmötet 

Såsom beslutades vid föregående sammanträde kommer årsmötet 2021 att hållas enligt en 
modell som Linnésällskapet har prövat: dagordning och handlingar samt styrelsens förslag 
på justerare och beslut skickas ut till medlemmarna, som får anmäla deltagande och rösta 
skriftligt under loppet av en vecka. Eftersom kallelse enligt stadgarna ska skickas ut minst 
två veckor i förväg ändrades föregående sammanträdes beslut om utskick den 9 april till att 
kallelse och alla handlingar skickas ut den 29 mars. Årsmötesveckan blir, som tidigare 
beslutats, den 12–18 april och röstsammanräkning samt protokollskrivning sker den 19 april. 
 
Christer skriver en dagordning med förslag till beslut enligt Linnésällskapets modell. 
Stephan skriver verksamhetsberättelse, Anders bidrar med bokslut och revisionsberättelse. 



Stephan ombesörjer utskicket, som även ska innehålla handlingarna för 2019 eftersom 
årsmötet förra året ställdes in på grund av Corona-pandemin. 
 
Dagordningen med de beslut vi föreslår blir i sak som följer: 
 
1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. Stephan 
2.  Fastställande av röstlängd för mötet. 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare. Marie Sjödin 
4.  Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5.  Fastställande av dagordning. 
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 

verksamhets-/räkenskapsåret. 
7. Revisionsberättelse för verksamhets-/räkenskapsåret. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
9. Fastställande av medlemsavgifter. 100 kr 
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande 

verksamhetsåret. 
11. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år. Stephan 
12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av två år, varvid halva 

antalet väljs varje år. Anders och P-O 1 år; Ingmarie, Lasse och Christer 2 år 
13. Val av revisorer samt suppleanter. Bertil Paulsson, suppl. Stefan Måsbäck 
14. Behandling av styrelsens förslag och motioner inkomna minst en vecka före 

ordinarie årsmöte. 
15. Övriga frågor. 
 
 

§ 7 Planering av verksamhet 2021 

Christer presenterar planer för Kulturarvsdagen 10/9 och Geologins dag 11/9. Upplägget blir 
ungefär som föregående år: 
 
På Kulturarvsdagen guidar Anita Larsson i kyrkan och klosterträdgården kl. 14. Därefter 
kaffeservering i prästgården kl. 15 med föredrag om ”Gästgiverier i Skåne” av antingen 
Dick Harrison eller Matz Jörgensen. Stephan hör med Dick om han kan ställa upp, annars 
hör Christer med Matz. Föredragshållaren erbjuds lunch med Gammeldanskens vänner på 
Dalby Gästis kl. 12:30, en flaska av den nämnda drycken samt ett presentkort på böcker. 
 
På Geologins dag har Sydsten redan erbjudit sig att sponsra bussen med 3000 kr. Hans 
Hylén och Elisabeth Lyhagen är tillfrågade som guider, Elisabeth har redan lovat ställa upp. 
 
Christer ordnar med registrering av arrangemangen, reklam, biljetter, bokningar och priser. 
 
Stephan berättar sedan att han har varit med på ett Zoom-möte anordnat av Kerstin Jakobs-
son, Harlösa, representant för projektet ”Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan”. 
Projektet anordnar en Biosfärfestival i september där Stephan har lovat att Kulturkvadranten 
kan bidra med en visning av klosterträdgården. Christers kontakt Tina Westergren, musei-
intendent vid Klostret i Ystad, kan tillfrågas om hon vill leda evenemanget. 

 
Andra förslag som tidigare har dryftats och kan komma att bli aktuella är: 
 
– Karin Sjöholm, arkitekt verksam vid tekniska förvaltningen, Lunds kommun: föredrag om 
kommunens blomsterutsmyckningar, eventuellt också om renoveringen av Trekanten. 



 
– Gunilla Svensson, arkitekt, föredrag med rubriken ”Dalby kungsgård – historia och fram-
tid” (så snart vårdplanen för kungsgården är offentliggjord). 
 
– Thomas Rosendal, kåseri om ”Fader Gunnar”. Stephan kontaktar honom och frågar om 
arvode. 
 

§ 8  Datum och plats för nästa styrelsemöte 

 Inget nytt datum bestämdes. 
 

 
 
 
Stephan Borgehammar    P-O Bengtsson 

Ordförande & sekreterare    Justeringsman 


